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«جانی»بهخاطربازیدرفیلم«درجستجویسرزمینرؤیایی»باردیگرنامزدجایزهاسکاروبفتایبهترینبازیگرنقشاولدرسال 2005شد«.جانی»دراینفیلمکهبراساسزندگیواقعی«سرجیمز
بری» نویسنده کودکان ساخته شده ،در نقش «جیمز بری» ظاهر میشود« .بری» بعد از نوشتن تئاتری که در لندن به نمایش در میآید با شکست سختی از طرف روزنامهها روبهرو میشود تا جایی که
حتیهمسرشبهاوبیاعتناییمیکند.

مؤلفههای
ثابتسینمای
مسعودکیمیایی
چیستیا...

چگونهیادگرفتم
عاشقکیمیاییشوم

مسعودکیمیاییتنهاکارگردانسینمایایراناستکههوادارانمخصوص
به خود را دارد ،هوادارانی که شبهای اکران فیلمهایش در جشنوار ه فجر
جلویدرسینماهاصفمیکشندوحتیبهامیدبهدستآوردنبلیت
شبها آنجا میخوابند .هوادارانی که با فیلمهای کیمیایی
عاشق میشوند و خاطرهبازی میکنند ،آنهایی که در
قالب شخصیتهای فیلمهایش فرو میروند و
با نگاه قیصر و رضا و سید و اسفندیار ،دنیا
را تماشا میکنند ،آنها میخواهند مثل
شخصیتهایکیمیاییحرفبزنند،مثل
آنهارفاقتکنندوحتیمثلآنهالباس
بپوشندوراهبروند،اماچ هچیز،اینمردم
را تا این حد وفادار نگ ه میدارد که حتی با
دیدن فیلمهای ضعیف اسطورهشان باز
هم به امید فیلم خوب بعدی ،روزگار
میگذرانند؟ این هواداران همیشه
در صحنه ،از چه طرفی اینگونه نرد
عشق میبازند؟ آیا مسعودخان
کیمیایی مهره مــار پنهانی در
آثارشدارد؟آیافیلمهایکیمیایی
دنیایی از مشابهتهایی است که
طرفدارانش عاشــق همانها
شدهاند؟آیاکیمیاییطرفدارانشرا
بهالمانهایمشخصیعادتداده
است؟ این گزارش به ویژگیهای
ی میپردازد،
ســینمای کیمیای 
مؤلفههایی که وقتی نباشــند،
کیمیایی،کیمیایینیست.

جامعهقهرمانمیخواهد

سال دوم

سینمایایران

شماره 48دوشنبه 19خرداد  11 ۱۳۹3شعبان ١٤٣5

قهرمان

واضحترین مشخص ه فیلمهای کیمیایی که در تمام آثار او به نوعی وجود دارد ،حضور یک
ق کردن اوضاع یا تاب نیاوردن در برابر زور و
مرد تنها ،خسته و عاصی است که به علت فر 
فشار عصیانمیکند و با شرایط حاکم درگیر میشود .از اولین فیلم کیمیایی تا متروپل
(تنها دو فیلم خط قرمز و متروپل قهرمان زن دارد) ســینمای او تحت ســلط ه مردانی
زخمخوردهاست .قهرمانانی که به مبارزه با قانونهای اشتباه ،شرارت و دفاع از جان و مال
و ناموس خود برمیخیزند و در نهایت به مرگ دست مییابند .قهرمان تنهای کیمیایی
همیشه منتظر است تا اتفاقی رخ دهد ،او به راه بیافتد ،اعتراض کند و شورشی راه بیاندازد.
کیمیایی با این شاخصه نشان میدهد که شاهرگ مردم ایران را خوب شناختهاست چرا
که مردم همیشه از چنین قهرمانی حمایت کردهاند و او را ستایش میکنند و اگر این اواخر
دیگر نشانی از آن ستایشها دید ه نمیشود باید ضعف را در ضعیف شکل گرفتن همین
شخصیت اصلی پیدا کرد .کیمیایی آدمی بهشــدت وابسته به اجتماع اطرافش است .از
همین اجتماع است که شخصیتهای او بهوجود میآیند ،رشد میکنند و چهره میشوند.
خان ه کودکیهای او جنوب شهر بوده و اکثر قهرمانهایش به همانجا تعلق دارند .قیصر
و رضاموتوری و سید از جنوب شهر سر بلند میکنند ،اما در فیلمهای اخیر او مردانش از
آن جامعه بریدهاند یا سعی در همرنگ شدن با جماعتی دارند که کیمیایی همیشه انگ
نوکیســهای ب ه آنها میزند .این همرنگی نگاهی بدبینانهاست به دنیایی که میخواهد
عالق ه کیمیایی را به مردان دنیای قدیمش سرکوب کند و به او بفهماند که این دنیا دیگر
قدیمیشدهاســت .دیگر دور ه قیص ر و رضاموتوری و خاک و چاقو و اعتراض و مرگ در
خیابانها تمام شدهاست .حاال قهرمانها یا باید محافظهکارتر عمل کنند یا دیگر سنخیتی
با مردم این روزگار ندارند .این نگاه کیمیایی را تا جایی تحلیل میبرد که تصمی م میگیرد
مرد روزگار خودش نباشد و کیمیایی روزگار گذشت ه بماند .او در فیلم جرم ،فیلمی پس از
محاکمه در خیابان ،قهرمانش را دوباره از محلههای پایین اجتماع و از گذشتهها بیرون

میکشــد ،قهرمانی که ب ه جرم وفاداری در حبس بهســر میبرد و اگر بیرون نیاید هم ه
چیزش را از دست میدهد .قهرمانی که دوباره دلیلی برای شورش پیدا میکند و دوباره به
کام مرگ میرود .کیمیایی اعتقاد دارد رستگاری قهرمانهایش با مرگ اتفاق میافتد و
این را در فیلم حکم از زبان عزتا ...انتظامی بیان میکند .قهرمانهای او همه ویژگیهای
یک ضد قهرمان را دارند .یاغی و ســرکش و جداافتاده هستند .کیمیایی خوب میداند
چهطور درد مردم را به درد قهرمانش تبدیل کند تا قهرمانش از دل دردمند مردم سر در
بیاورد .قهرمانهای کیمیایی لباسهای مردم عادی را ب ه تن میکنند و ادبیاتشان شبیه
ت دیدنشان هم .کیمیایی خوب میداند قهرمانش را پی
آنهاست و عاشق شدن و خیان 
چ ه چیز بفرستد که مردم نگرانش بشوند ،شخصیتی که در پی انتقام باشد .شخصیتی که
برای غرور و خانواده و عشق تا پای جان مبارزه کند همیشه در یادها میماند .همین تصویر
جذاب و اسطورهای است که نام تعدادی از بزرگترین بازیگرهای ایران را در خاطرهها نگه
داشتهاست .بهروز وثوقی با اینکه قبل از قیصر در فیلمهای دیگری نیز بازی کردهاست
اما با قیصر و فیلمهای دیگری از کیمیایی تبدیل به اسطور ه بازیگریِ آن زمان میشود،
همینطور بازی خیرهکننده فرامرز قریبیان در گوزنها و غزل که او را به بازیگری ،شایسته
ستودن تبدیل کرد و بسیاری چهرههای دیگر که به عنوان قهرمانهای فیلمهای او ماندگار
شدند .شاید دانستن این مسئله جالب باشد که بسیاری از ستارگان بازیگریِ حال حاضر با
فیلمهای کیمیایی شروع به درخشیدن کردند ،فرامرز قریبیان در خاک ،محمدرضا فروتن
در مرسدس و فریبرز عربنیا ،هدی ه تهرانی و پوالد کیمیایی در سلطان ،حامد بهداد در
فیلم محاکم ه در خیابان و اندیشه فوالدوند در فیلم سربازان جمعه بازیگرانی هستند که
شخصیتهای ویژ ه سینمای کیمیایی را بازی کردهاند .سینمای کیمیایی بیشتر از هر
چیزی قص ه قهرمانهاییاست که به قول خودش همان مردمی هستند که در پیادهرو راه
میروند ،قهرمانهایی از جنس مردم بیرنگ و نیرنگ جنوب شهر.

دیالوگ

*یهجوردرستوحسابیکلکمکند هشد
جاودانگی سینمای کیمیایی را دیالوگها و مونولوگهای ب ه یادماندنی آن
بخش مهمی از
ِ
میسازد .این ب ه یادماندنیها تا جایی پیش میروند که امکان ندارد حرف از مشهورترین
گفتگوهای سینمای ایران بشود و اسم کیمیایی به زبان نیاید .کیمیایی زبان عامیانه را به
خوبی میشناسد و از آن جملههایی میسازد که مثل ترانههای ماندگار در ذهن میماند.
ن فیلمهای او هستند و ریشه در جان شخصیتهای
جمالتی که شالوده و چکیده مضمو 
زخمخوردهاش دارنــد .وقتی قیصر میگوید «احترامت واجبــه خاندایی! اما حرف از
مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیآد ...کی واسه من قد یه نخود مردونگی رو کرد تا من
واسش یه خروار رو کنم؟ ...این دنیا همیشه واسه من کلک بوده و نامردی ...به هر کی گفتم
نوکرتم خنجر کوبید تو این جیگرم» دنیای آشنایی را میسازد ،دنیایی که در آن مردانگی
و رفاقت و احترام هنوز ارزشهای مهمی محسوب میشوند و حرف اول را قانون شخصی
میزند ،قانونی که از کنار خیانتها ســر بلند میکند و قهرمان را به کوچه و خیابان فرا
میخواند ،کوچه و خیابان ،خاستگاه قهرمانهای کیمیاییاست ،خاستگاه کلمه و ادبیات
منحصر بهفرد او .ساختار زبانی دیالوگهای کیمیایی متناسب با دنیای فیلمهای اوست،
لحنی عامیانه ،صمیمی و واژههایی غیر متعارف در زبان امروز مثل ناموس ،خنجر ،گلوله،
حبس ،آجان ،ضامندار ،محکمه و بســیاری واژههای دیگر که مختص شخصیتهای
تنهایی قهرمانش را با کلماتِ او
سینمای کیمیاییاست .کیمیایی این توانایی را دارد که
ِ
در ذهن مخاطب تصویر کند ،مث ً
ال از زبان رضاموتوری بگوید« :وقتی آدم تنها میشه به

خیلی چیزا دل میبنده» در مرسدس «به چیزی که دل نداره دل نبند» و از زبان داش
آکل میگوید« :وقتی مرد درد داره ،یه کوه غم داره» و از زبان قیصر «کسی از مردن ما
ناراحت نمیشه؟ نه ننه ،سهدفعه که آفتاب بیفته سر اون دیفال و سه دفعه هم که اذون
مغربو بگن ،همه یادشون میره که ما چی بودیم و واسه چی مردیم»
دیالوگهای کیمیایی حتی در فیلمهایی که ضعیفتر به آن پرداخت شده و شاید هیچیک
از ویژگیهای مقهورکنند ه دوران اوجش را بازتاب نمیدهند نیز میتواند بدرخشد .از این
منظر اعتراض فیلمی است که جدا از داستان پراکنده ،دیالوگهای بزرگی برای مردم به جا
گذاشتهاست« .سالمتی س ه تن :ناموس و رفیق و وطن ،سالمتی س ه کس :زندونی و سرباز و
بیکس ،سالمتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر دوستداره ،سالمتی آزادی ،سالمتی
زندونیهای بیمالقاتی» یا در فیلم رئیس «گوله خورده ،یا اص ً
ال بهش اعتماد نیست یا خیلی
بهش اعتماده» و در فیلمهای سینمای متأخر او مثل محاکمه در خیابان که کیمیایی دوباره
نشان داد هنوز دست از خیلی چیزها نکشیدهاست و نمیتواند دنیای مورد عالقهاش را کنار
بگذارد از زبان یکی از شــخصیتهای مورد عالقهاش میگوید« :دختره همینجا با پسره
حرفش شده بود ،میگفت :غیرت و ناموسبازی دوباره داره مد میشه ،ما چیکار کنیم امیر
که از مد نمیافتیم؟» ساختار زبانی دیالوگهای کیمیایی مثل موتیفی آشنا همواره کمک
بسیار زیادی به شخصیتپردازی و فضاسازی دنیای فیلمهای او کرده است.
* دیالوگی از فیلم «سلطان»

رفاقت

*وقتی آغوش رفاقت یه تل ه است ،حرف هفتتیر پر رو باور کن
نمیشود به سینمای کیمیایی پرداخت و نقش رفاقت را در داستانهای او نادیده گرفت،
در فیلمهای او مرام و رفاقت و معرفت پای ه اساسی اکثر داستانهاست .توجه اکید او به این
مضمون ،رفاقت را به یکی از مؤلفههای اصلی سینمایش تبدیل کردهاست تا جایی که رفیق
بهخاطر رفیق یا به اعتماد حرف او چاقو میکشد و حتی جانش را از دست میدهد ،اما این
داستان از کجا شروع شد؟ این مضمون با رفاقت قدرت و سید در فیلم گوزنها به معنای واقعی
در سینمای کیمیایی جانگرفت ،جایی که سید به کمک قدرت از زبونی در میآید و روی پا
میایستد و مردهایی را که به جان و مال و ناموسش تعرض کردهاند را سر جایشان مینشاند
جمعی
و با فیلمهای دیگری نیز رخ نشان داد از رفاقت احمد و رضا در دندان مار و رفاقتهای
ِ
ضیافت و مرسدس و اعتراض و سربازان جمعه و آخرین رفاقت او میان ناصر و رضای فیلم
جرم که کیمیایی گویی به این مضمونش شک کردهباشد ،رفاقت را به محک میگذارد و در
سکانسی رفیق بهخاطر اثبات صداقتش دستش را در کیس ه ماری میکند و بیرون میکشد.
اینجاست که رفقای اصیل فیلمهای کیمیایی باز یکدیگر را در آغوش میکشند چرا که از
آزمون ،سربلند بیرون آمدهاند .فیلمجرم بعد از ضیافت ،دوباره سر در پی پیمانهای دنیای
دوستی دارد .رفاقتهای مردانه نبض و نفس سینمای کیمیایی مرام دوستانه ،در این سالها
با فیلمهای کیمیایی بین مردم عامه نیز جا افتاده است تا حدی که اگر دو نفر را ببینیم که دم
از رفاقت میزنند و جانشان برای هم در میرود میگوییم دارند کیمیاییبازی در میآورند.
رابط ه برای کیمیایی همیشه در رفاقت معنا شدهاست حتی رابطههای خونی-برادر و برادر،
پدر و پسر -،و حتی زن و مرد شبیه دوستانی که جان در یک قالب دارند ،پیش میروند و عهد
میبندند و خیانت در قاموسشان معنی ندارد .از قیصر و فرمان تا دو برادر فیلم غزل و اعتراض
و خاک که برادر به خاطر حفظ ارزشهای رفاقت و برادری دست به قتل عنصر شر و از بین
برنده این رابطه میزند .قیصر ،جان برادران آبمنگل را به انتقام فرمان میگیرد ،غزل به علت
نفاقی که بین دو برادر میاندازد به دست هر دوی آنها کشت ه میشود ،صالح بهخاطر زمینی

که برادرش مسیب پای نگهداری از آن کشتهشــد ،کشتهمیشود و امیرعلی برادر بزرگ
رضای فیلم اعتراض ،نامزد رضا را به جرم خیانت به برادرش میکشد و به زندان میافتد ،اما
مهمترین فیلم کیمیایی از منظر رفاقت ،ضیافت است که دقیقاً به این مضمون میپردازد،
هفت رفیق قبل از انقالب با یکدیگر عهد میبندند که چند سال بعد دوباره در همان محل
یکدیگر را ببینند و تمام سالهای جدایی آنها مسائلی را پیش میآورد که در این دیدار مورد
توجه قرار میگیرد .مرسدس هم از منظری دیگر به همین مضمون میپردازد ،اسفندیار که
ک روز را با دوستانش بگذراند
ک روز در اختیار دارد تصمی م میگیرد آن ی 
مرسدسی را برای ی 
و همین تصمیم باعث رویدادهای بعدی در فیلم میشود .در اکثر فیلمهای کیمیایی این
مضمون چه به صورت ستون داستان مثل گوزنها یا ضیافت چه ب ه صورت داستانی فرعی
بروز پیدا میکند .اعتراض که در خط اصلی داســتانش رضا و برادرش امیرعلی را دارد در
خط فرعی خود ،رفاقت قاسم و رضا را نشان میدهد که رضا با تمام پیچیدگی اتفاقهای
زندگیاش تالش میکند تا قاسم را از شر اعتیاد و مشکالت روحیاش برهاند و فیلمهای
دیگری مثل حکم ،جرم و محاکمه در خیابان که رفاقتهای شــخصیتهای اصلی باعث
پیشبرد حوادث داستان میشــود ،اما این رفاقت گاهی پیشتر میرود و رابط ه زن و مرد
فیلمهای کیمیایی را تحتالشعاع قرار میدهد .رابط ه سلطان و مریم که نقش او را هدی ه
تهرانی به بهترین شکل خود ایفا کرده ،چنین شکلی پیدا میکند و از منظر دیالوگ مریم
متوجه آن میشویم« :دلت گرفته؟ ...دل منم گرفته ...بیتابی؟ منم هستم ،یهجوری اللمونی
گرفتیم جفتمون» رابط ه الدن و رضای فیلم اعتراض که در گروهبندیهای سیاسی در یک
دسته قرار میگیرند و کارشان به عاشقی میکشد .رابط ه اسفندیار و زیبای فیلم مرسدس که
با تمام کوتاهبودنش حس و حال یک رفاقت چند ساله را نشان میدهد و بسیاری رابطههای
دیگر که ستونهای سینمای کیمیایی را شکل میدهند.
* (بیتی از تران ه یغما گلرویی که رضا یزدانی در فیلم رئیس میخواند)

موسیقی و ترانههای ماندگار

قدکشیدیمتویبنبست،باهماماتکوتنها
بختکسرخی هپنج هاست...

سیاست

کیمیایی همیشه تالش کرد ه هنرمند زمان ه خود باقی بماند و به همین
دلیل در اکثر فیلمهایش به اتفاقهای حاکم بر جامعه و مسایل سیاسی
دورانش پرداخته است .کیمیایی به علت استفاده از قهرمانهایی که بپا
میخیزند تا از حق خود و عزیزانشان دفاع کنند فیلمسازی انقالبی نیز
لقب گرفتهاســت تا جایی که گفتهمیشود سفر سنگ ،آخرین فیلم او
قبل از انقالب ،پیشبینی انقالب سال  57را میکند و آن روستا تمثیلی
از جامع ه آن موقع ایران بودهاست ،اما سینمای انتقادی و سیاسی قبل
از انقالب ایران بیشــتر از آنکه ناظر بر یک اتفاق سیاسی باشد وضعیت
اجتماعی آن دوران را به نقد کشیدهاست .از اینروست که وقتی قیصر
برای انتقام بپا میخیزد مردم از این حرکت او استقبال میکنند و تهییج
میشوند چرا که در برابر ظلم و ستم و بیدادی که آن زمان وجود دارد قانون
کشور خیلی خوب عمل نمیکند و این خود مردم هستند که باید حقشان
را بستانند .کیمیایی با قیصر رتب ه دوم از ده فیلم سیاسی کشور را بعد از
گاو مهرجویی به خودش اختصاص داد و سپس سیاسیترین فیل م خود،
گوزنها را ساخت که در همان رتبهبندی ،رده سوم را از آن خود کرد .این
فیلم نیز ب ه علت مصادف شدن اکران آن با واقع ه آتش گرفتن سینما رکس
آبادان که شایعه شد دست ساواک در آن دخیل بوده و خوانده شدن ترانه
جمع ه که برگرفته از واقع ه سیاهکل بود و مضمون برخاستن مردم در سلطه

ی لقب گرفت .تا جایی که وزارت اطالعات
ظلم ،سیاسیترین فیلم کیمیای 
آن دوران به کیمیایی حکم میکند پایان فیلم را تغییر بدهد تا اجازه اکران
قبلی کیمیایی برای نشان دادن فضای سیاسی آن
پیدا کند ،اما تالشهای ِ
دوران بیشتر به روستاها و مشکالت رابط ه خان و رعیت کشیدهشد که
نمون ه بارزش را در خاک میتوان دید .چیزی که از مضمونهای سیاسی در
فیلمهای کیمیایی وجود دارد معموالً تقابل فرد با سیستم حاکم است چه
به صورت نمادین مثل گوزنها و چه در فضای واقعی بین حاکم و رعیت (
خاک) یا مردم و سیستم دادرسی (قیصر) باشد ،اما در نهایت این مضمون
در فیلم سفر سنگ به اوج خود میرســد و بعد از انقالب بسیار کمرنگ
میشود .پرداخت مسعود کیمیایی به سیاست دیگر آن نگاه تحلیلی و
نمادین فیلمهای گذشتهاش را ندارد و به علت سعی برای برقراری ارتباط
با جوانان و اجتماع امروز به طور مستقیم در بعضی از فیلمهایش به سیاست
میپردازد .اعتراض از نمونههای مهم این نوع نگاه کیمیایی محســوب
میشود که به مسائل دوم خرداد و دانشگاه و دانشجویان میپردازد .در
سالهای اخیر کیمیایی با برگشتن به دنیایی که خوب میشناسد فیلم
جرم را که دوباره بارقههایی از سیاست دوران گذشته در آن دیده میشود
را نیز میسازد و با این فیلم نشان میدهد که کیمیایی هنوز در قید و بند
سینمای روزگار گذشته است.

یکی از دالیل پر مخاطب بودن فیلمهای کیمیایی خاطره ســاختن از موسیقی و
ترانههاست ،چه بسیار ترانههایی که بعد از اکران فیلمهای کیمیایی زیرلب خوانده
و خاطره شد .مسعود کیمیایی ذات موســیقی را خوب میشناسد و چون تحلیل
درســتی از محتوای فیلمها دارد راهنمای خوبی برای آهنگســازان فیلمهایش
بودهاست .برای کیمیایی ،موســیقی نقش یکی از بازیگران فیلم را ایفا میکند .او
بهترین آهنگسازهای این حرفه را به سینما و موسیقی معرفی کردهاست .اسفندیار
منفردزاده که با موسیقی فیلمهای او به شهرت رسیدهاست دربار ه ساخت موسیقی
فیلم قیصر میگوید« :موســیقی «قیصر» ثمره و محصول زندگی دوران کودکی
من زیر بازارچه اســت .صدای ضرب و زنگ زورخانه (که در موسیقی «قیصر» از
آن اســتفاده کردم) بارها و بارها ،مرا جلوی زورخانه «علی تکتک» زیر بازارچه،
سر جا میخکوب کرده بود ».از اسفندیار منفردزاده که موسیقی نیمی از فیلمهای
او را ساختهاســت تا معرفی فرهاد مهراد ،همکاری با فریبرز الچینی در فیلمهای
ردپای گرگ ،دندان مار ،گیتی پاشایی در سرب و تیغو ابریشم ،کارن همایونفر در
فیلمهای سلطان و جرم که جایز ه بهترین موسیقی فیلم را برای آن میگیرد ،بابک
بیات برای مرســدس و فریاد ،مجید انتظامی برای اعتراض ،پیمان یزدانیان برای
سربازان جمعه و بهزاد عبدی برای متروپل ،آهنگسازان موضوع فیلمهای او بودهاند
و همکاری آنها با کیمیایی توانسته موسیقیهای ماندگاری را در سینمای ایران
به وجود بیاورد ،اما مهمترین بخش موسیقی فیلمهای مسعود کیمیایی ترانهها و
خوانندههای آن است .از همان فیلم رضاموتوری که ترانهای با صدای فرهاد و بدون
لبزدن بازیگر بر روی آن خوانده شــد ،جادوی سینمای کیمیایی نیز شروع شد.
ترانههای فیلمهای کیمیایی بیاغراق نیمی از سینمای اوست .زمانی که اسفندیار
منفردزاده پیشــنهاد خواندن فرهاد را به کیمیایــی داد ،هیچکس فکر نمیکرد
موسیقی و ترانه به یکی از ارکان اساسی فیلمهای کیمیایی بدل شود .تران ه مرد تنها،
تم فیلم رضاموتوری را به خوبی بیان میکند .روایت زندگی مردی شکستخورده

که به مرگش آگاه و صدای گرفته فرهاد که در سال اکران این فیلم جایزه بهترین
موسیقی متن دور ه سوم جشنوار ه سپاس را برد و هنوز که هنوز است تصویر خسته
و کتکخورد ه رضا در آن شب زمستانی و از ماندنیترین لحظههای سینمای ایران
است .تران ه گنجشکک اشیمشی را پری زنگنه برای تیتراژ فیلم گوزنها میخواند
سیاهی روزهای خفقان کشور را در موسیقی
و اسفندیار منفردزاده بغض مردم از
ِ
این فیلم به خوبی بازســازی میکند .ترانه جمعه یکی از سیاسیترین ترانههای
سینمای ایران است که سرود ه شهیار قنبری برگرفته از واقع ه سیاهکل بود و متن
ترانه با بار اعتراضی خود ،مردم را دعوت به ایستادگی جلوی زور و نادرستی میکرد.
و صدای غمگین و آرام پری زنگنه فضای تلخ گوزنها را تشدید میکرد .پس از آن
موسیقی فیلم مرسدس با صدای مانی رهنما و آهنگسازی بابک بیات به قطعهای
فراموشنشدنی تبدیل میشود .مانی رهنما نیز یکی از خوانندگانی است که با این
فیلم به دنیای موسیقی معرفی میشود و بعد از آن در فیلم اعتراض هم میخواند و
همکاریاش با کیمیایی به این فیلم ختم میشود ،اما بعد از مانیرهنما کیمیایی
دوباره یکی از استعدادهای خوانندگی ایران را معرفی میکند .رضا یزدانی که قبل
از خواندن در فیلم حکم دو آلبوم منتشر کردهبود هنوز به چهرهای شناخته شده
تبدیل نشده است که کیمیایی نه تنها صدای او بلکه چهره او را در سینمای ایران
مطرح کرد .رضا یزدانی با خواندن ترانه اللهزار سروده یغما گلرویی در فیلم حکم
توجه همه را به خود جلب کرد و پا در مسیری گذاشــت که تا به امروز و در ترانه
فیلم متروپل هم ادامه دارد .جنس صدای خشدار و پر قدرت یزدانی به سینمای
کیمیایی نزدیکی عجیبی دارد .و این نقل قول را از یزدانی بارها شنیدهایم که گفته،
کیمیایی به او گفت« :وقتی میخواهی بگویی زخم گلوله با منه طوری بگو که انگار
گلوله توی گلوی خودت گیر کرده ».تحول و رشد موسیقی فیلم در ایران بیشتر از
عاملی وابسته به سینمای کیمیایی است و چهبسیارند آهنگسازان و خوانندهها و
ترانههایی که از این طریق ماندگار شدهاند.

